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1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 31 de agosto de 2013 às 16:00 horas, na sede social da Companhia, 
localizada na Avenida Bernardo Geisel Filho, s/nº - Bairro Raiz da Serra, Cidade de Cubatão, Estado de São 
Paulo, CEP: 11055-901.  2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de editais de convocação, 
na forma do disposto no art. 124, §4o, da Lei no 6.404, de 15.12.1976 (“Lei nº 6.404/76”), por estar presente o 
acionista representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de 
Acionistas da Companhia.  3. MESA: Tendo em vista a ausência do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de 
Administração da Companhia, foi aclamado, por unanimidade, o Sr. Marcus Vinicius de Faria Penteado, para 
presidir os trabalhos, o qual convidou a Sra. Luana Assis Oliveira para secretariar a presente Assembleia.  
4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (a) Reformulação integral do Estatuto Social e sua consolidação; e (b) 
Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia.  5. DELIBERAÇÕES TOMADAS: Iniciados 
os trabalhos, o Acionista presente, por unanimidade de votos e sem qualquer  restrição, deliberou o quanto segue:  
5.1. Aprovada a reforma do Estatuto Social da Companhia, na forma do Anexo I da presente Ata.  5.2. Aprovada 
a eleição do Sr. Marcello Magistrini Spinelli, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade 

Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Helena, 235, 5º andar, Vila Olímpia, CEP 045520-50, como membro efetivo 
do Conselho de Administração da Companhia e a eleição, como seu respectivo suplente, do Sr. Rodrigo da 
Costa Pinto Silva Gonçalves, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade 

Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Helena, 235, 5º andar, CEP 045520-50; ambos com mandato, 
excepcionalmente neste ato, de 1 (um) ano, que se encerrará na Assembleia que aprovar as contas do exercício 
de 2013.  5.2.1. Os Conselheiros, ora nomeados, tomam posse, nesta data, mediante a assinatura dos respectivos 
termos de posse, lavrados no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração da Companhia e 

ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 

defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.  6. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que foi lida, achada conforme e assinada pelo acionista 
presente. Cubatão, 30 de agosto de 2013. ASSINATURAS - MESA: Marcus Vincius de Faria Penteado - 
Presidente; e Luana Assis Oliveira - Secretária. ACIONISTA: TUF Empreendimentos e Participações S.A.  A 

 Marcus Vincius de 
Faria Penteado - Presidente; Luana Assis Oliveira - Secretária da Mesa. JUCESP - Junta Comercial do Estado de 

Geral. ANEXO I - ESTATUTO SOCIAL - CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, OBJETO SOCIAL, SEDE E PRAZO DE 
DURAÇÃO: Artigo 1º - A ULTRAFERTIL S.A., abreviadamente ULTRAFERTIL (a “Companhia”) é uma sociedade 
por ações regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º - A 
Companhia tem por objeto a gestão e administração das seguintes atividades portuárias, com vistas a maximizar 

(i) a manutenção, exploração, operação e gestão de instalação portuária de uso privativo, 
utilizada na movimentação e/ou armazenagem de carga própria e de terceiros destinadas ou provenientes de 
transporte aquaviário, e demais atividades previstas ou permitidas ao explorador de instalação portuária, inclusive 
a execução de operação portuária, nos termos da Lei n.º 12.815 de 5 de junho de 2013; (ii) a importação, 
exportação, prestação de serviços e representação relacionados com referidas atividades; (iii) a comercialização 
de produtos importados pela Companhia ou deles derivados, com o transporte, exportação, importação e, ainda, 
o agenciamento, por conta de terceiros; (iv) o exercício das atividades correlatas ou decorrentes do 
desenvolvimento da atividade da Companhia, bem como de outras atividades, no País ou no exterior, que possam 
interessar, direta ou indiretamente, à realização do objeto social, inclusive pesquisa, industrialização, compra e 
venda, importação e exportação e a prestação de serviços de qualquer natureza; e (v) a participação, sob 
qualquer modalidade, em outras companhias comerciais ou civis, consórcios ou entidades, nacionais ou 
estrangeiras. Parágrafo Único
correlatas, acessórias ou complementares às descritas anteriormente, além de outras que utilizem como base a 
estrutura portuária, podendo, ainda, participar, sob qualquer modalidade, de outras sociedades, consórcios ou 
empreendimentos, no Brasil ou no exterior. Artigo 3º - A Companhia tem sede na cidade de Cubatão, Estado de 
São Paulo, na Avenida Bernardo Geisel Filho, s/n°, podendo, para melhor desempenho de suas atividades, criar 

de estabelecimento no País e no exterior mediante deliberação da Diretoria Executiva. Artigo 4º - O prazo de 
duração da Companhia é indeterminado. CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES - Artigo 5º - O capital social 
é de R$ 95.921.404,84 (noventa e cinco milhões, novecentos e vinte e um mil, quatrocentos quatro reais e oitenta 
e quatro centavos) dividido em 688.683 (seiscentos e oitenta e oito mil, seiscentos e oitenta e três) ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Parágrafo Único - Cada ação ordinária dará direito a um voto nas 
deliberações da Assembleia Geral. CAPÍTULO III - ASSEMBLEIA GERAL - Artigo 6º - A Assembleia Geral 
reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos quatro primeiros meses após o término do exercício social e, 
extraordinariamente, sempre que a lei ou interesse da Companhia exigir, observados os preceitos legais relativos 
à sua convocação e instalação. Parágrafo Primeiro - Ressalvadas as exceções previstas em lei, neste Estatuto 
Social e no Acordo de Acionistas da Companhia celebrado em 21 de agosto de 2013 (“Acordo de Acionistas”), as 
deliberações da Assembleia Geral serão tomadas pelo voto de acionistas presentes que representem a maioria 
das ações com direito a voto. Parágrafo Terceiro - Além das matérias previstas em lei e em Acordo de Acionistas 
compete à Assembleia Geral da Companhia, observando o quorum previsto no Acordo de Acionistas, as seguintes 
matérias: (i) alterar o Estatuto Social da Companhia; (ii) eleger e destituir, a qualquer tempo, os administradores 

(iii) autorizar a 
execução de quaisquer novos investimentos relevantes da Companhia; (iv) abertura do capital da Companhia; (v) 
emissão de debêntures, conversíveis ou não em ações, ou ainda, emissão de quaisquer outros títulos ou valores 
mobiliários, no País ou no exterior; (vi) operações de transformação, cisão, fusão ou incorporação, bem como 
dissolução ou liquidação da Companhia; e (vii) exame e decisão acerca do Relatório de Administração e das 

Artigo 7º 
- A Assembleia Geral será convocada pelo Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Parágrafo 
Primeiro - A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente do Conselho de Administração da Companhia, ou 
na sua ausência, pelo Vice-Presidente, ou, ainda, em sua ausência, por qualquer membro do Conselho de 

de Administração. Caberá ao Presidente da Assembleia Geral a escolha do secretário da Assembleia. CAPÍTULO 
IV - ADMINISTRAÇÃO - Artigo 8º - A administração da Companhia competirá ao Conselho de Administração e à 
Diretoria Executiva. Parágrafo Primeiro - Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva 
serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termo de posse no Livro de Atas do Conselho de 
Administração ou da Diretoria Executiva, conforme o caso. Parágrafo Segundo - Os administradores 
permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos, exceto se de outra forma for deliberado (i) pela 
Assembleia Geral, em relação aos membros do Conselho de Administração, ou (ii) pelo Conselho de Administração, 
em relação aos Diretores. Parágrafo Terceiro
pela Assembleia Geral, nesta incluídos os benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, tendo em 

assembleia geral entre os seus membros e os membros da Diretoria Executiva. Artigo 9º - Os administradores 
devem observar e cumprir com o disposto em Acordo de Acionistas, não sendo computado o voto proferido em 
desacordo com o disposto em referido Acordo de Acionistas. SEÇÃO I - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 
Artigo 10º - O Conselho de Administração será eleito pela Assembleia Geral e composto por 06 (seis) membros, 
e seus respectivos suplentes, acionistas ou não da Companhia, residentes no Brasil ou não, eleitos pela 
Assembleia Geral, na forma do Acordo de Acionistas vigente, sendo um deles o Presidente e outro o Vice-
Presidente. Parágrafo Primeiro - Quando da eleição dos membros do Conselho de Administração, observar-se-á 
o quanto segue: (a) 1 (um) dos membros efetivos e 1 (um) dos membros suplentes do Conselho de Administração 
serão empregados da Companhia, indicados pelos mesmos na forma do parágrafo único do artigo 140 da Lei nº 
6.404/76; e (b) os membros efetivos e os membros suplentes do Conselho de Administração remanescentes 
serão eleitos, em votação em separado, pelos acionistas da Companhia em Assembleia Geral. Parágrafo 
Segundo - Na hipótese dos empregados não elegerem o membro do Conselho de Administração na forma que 
lhes é assegurada na letra (a) do Parágrafo Primeiro acima, os demais acionistas deliberarão se referido cargo 
permanecerá vago ou elegerão o membro que ocupará esse cargo juntamente com os membros efetivos e 
suplentes que a eles incumbe eleger. Parágrafo Terceiro - O prazo de gestão dos membros do Conselho de 
Administração é de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. Artigo 11 - O Presidente do Conselho de Administração 
será eleito dentre os Conselheiros pelo voto da maioria, sem qualquer prerrogativa ou direito adicional em relação 
aos demais, na primeira reunião do Conselho de Administração realizada após a Assembleia Geral que os eleger. 
Parágrafo Primeiro - Na hipótese de vaga do cargo e de ausência ou impedimento temporário do Presidente do 
Conselho de Administração, o mesmo será substituído, nas funções atribuídas à Presidência, pelo conselheiro 
efetivo por ele indicado, e o suplente do Presidente substituído assumirá como membro efetivo do Conselho de 
Administração, enquanto perdurar a vaga, ausência ou impedimento. Parágrafo Segundo - Em caso de vaga, 
ausência ou impedimento de qualquer dos demais membros efetivos do Conselho de Administração, o mesmo 
será substituído por seu respectivo suplente. Na hipótese de vaga do cargo e ou de impedimento permanente do 
Conselheiro efetivo e do seu respectivo suplente, será imediatamente convocada Assembleia Geral para eleger 
os substitutos, que completarão o período de gestão dos substituídos. Parágrafo Terceiro - Quando, em virtude 
de vaga, qualquer membro suplente substituir um membro efetivo do Conselho de Administração, a primeira 

nomeando um novo suplente, ou elegerá um novo membro efetivo, podendo ou não o substituto permanecer 
como suplente do novo efetivo. Artigo 12 - O Conselho de Administração se reunirá sempre que necessário, 
mediante convocação por escrito, enviada via e-mail, fac-símile, por carta registrada ou carta entregue em mãos, 
feita pelo Presidente (ou alguém por este delegado) ou pela maioria dos seus membros, com antecedência 
mínima de 3 (três) dias e com apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados. Artigo 13 - As reuniões do 

Conselho de Administração somente se instalarão com a presença da maioria de seus membros, serão presididas 
pelo seu Presidente e secretariadas por quem este indicar, e as deliberações serão válidas quando tomadas por 
maioria dos presentes à reunião, ressalvadas as exceções previstas na Lei de Sociedades Anônimas e no Acordo 
de Acionistas. Parágrafo Primeiro - Os membros do Conselho de Administração que participarem das reuniões 
por meio de teleconferência ou videoconferência, ou outros meios de comunicação similares nos quais todos os 
indivíduos que participam da reunião possam se comunicar simultaneamente, serão considerados presentes à 
reunião, desde que as deliberações tomadas sejam objeto de ata assinada por todos os presentes posteriormente, 
ou que o respectivo voto seja enviado à sociedade na forma do parágrafo segundo abaixo. Parágrafo Segundo
- Os membros do Conselho de Administração poderão votar por e-mail, fac-símile, carta ou telegrama, enviados 
à Companhia, em atenção do Presidente do Conselho de Administração e caberá ao Secretário da reunião do 
Conselho de Administração, neste caso, lavrar a respectiva ata, à qual o voto enviado por e-mail, fax, carta ou 
telegrama será anexado. Parágrafo Terceiro - As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas na 
sede da sociedade, podendo, excepcionalmente, ser realizadas em local diverso, observadas as disposições 
deste Estatuto Social e do Acordo de Acionistas vigente. Artigo 14 - Sem prejuízo de outras matérias previstas 
em lei ou em Acordo de Acionistas, compete ao Conselho de Administração, dentro de suas atribuições legais e 
estatutárias: (i) (ii) eleger e destituir os Diretores da 

Assembleia Geral; (iii) 
tempo, os livros e papéis da Companhia e solicitando informações sobre contratos celebrados ou em via de 
celebração e sobre quaisquer outros atos de interesse da Companhia; (iv) manifestar-se sobre o relatório da 
administração e as contas da Diretoria Executiva; (v) autorizar, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária que 
aprovar as contas do exercício, o pagamento de dividendos, com base em balanço semestral ou intermediário; 
(vi) autorizar a aquisição de ações da Companhia para permanência em tesouraria, obedecidos os limites legais 
e sem prejuízo do dividendo obrigatório; e (vii) convocar as Assembleias Gerais. SEÇÃO II - DIRETORIA
EXECUTIVA - Artigo 15 - A Diretoria será composta por, no mínimo, 3 (três) membros, acionistas da Companhia 
ou não, residentes no Brasil, eleitos pelo Conselho de Administração na forma do Acordo de Acionistas vigente, 
para um prazo de gestão de 2 (dois) anos, permitida sua reeleição, sendo um Diretor-Presidente e os demais, 

Parágrafo Primeiro - Os Diretores serão investidos nos seus cargos 
mediante assinatura de termo de posse no Livro de Atas Reuniões da Diretoria Executiva. Parágrafo Segundo - 
O prazo de gestão dos Diretores se estenderá até a investidura dos respectivos sucessores. Artigo 16 - A Diretoria 
Executiva reunir-se-á sempre que convocada por qualquer um dos seus Diretores e só se instalará com a 
presença da maioria dos seus membros, cabendo ao Diretor-Presidente a coordenação dos trabalhos, que serão 
registrados em ata. Parágrafo Primeiro - A reunião de Diretoria Executiva se instalará por teleconferência ou 
videoconferência ou outros meios de comunicação similares nos quais todos os indivíduos que participam da 
reunião possam se comunicar simultaneamente, ou, ainda, presencialmente, desde que presentes a maioria de 
seus membros; serão presididas pelo seu Presidente e secretariadas por quem este indicar, e as deliberações 

o Diretor que: (a) participar da reunião de forma virtual por meio dos recursos descritos neste artigo; ou (b) enviar
seu voto por escrito ao Diretor-Presidente antes de sua instalação, via e-mail, fac-símile, ou carta ou telegrama 
entregue em mãos. Parágrafo Segundo - Fica dispensada de convocação a reunião na qual comparecerem 
todos os Diretores, sendo permitida a realização de reuniões em localidade diversa da sede social, observadas as 
disposições deste Estatuto Social. Artigo 17 - Compete à Diretoria Executiva a administração dos negócios 
sociais em geral, e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para 
os quais seja por lei ou pelo presente Estatuto, atribuída a competência à Assembleia Geral ou ao Conselho de 
Administração. Seus poderes incluem, mas não estão limitados, entre outros, os seguintes: (i) aprovar as normas 

(ii)
aprovar a organização interna da Companhia e respectiva distribuição de competências; (iii) autorizar a criação e 

outro tipo de estabelecimento, no País e no exterior; e (iv) elaborar, em cada exercício, o Relatório da Administração 
e as Demonstrações Financeiras a serem submetidas ao Conselho de Administração. Artigo 18 - São atribuições 
do Diretor-Presidente: (i) presidir as reuniões da Diretoria; e (ii) exercer a direção executiva da Companhia, 

Acionistas, pelo Conselho de Administração e por esse Estatuto Social. Artigo 19 - São atribuições dos Diretores 
(i) organizar as atividades que lhe competem; (ii) participar das reuniões da Diretoria, 

respectiva área de supervisão e coordenação; e (iii) cumprir e fazer cumprir a política e a orientação geral dos 
negócios da Companhia estabelecidas pelo Conselho de Administração. Artigo 20 - A representação da 
Companhia, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, inclusive na assinatura de documentos que importem em 
responsabilidade para esta, caberá a 2 (dois) Diretores, ou a 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador,

Diretores, podendo ditos procuradores, sempre em conjunto, exercer os poderes outorgados estritamente na 
forma e nos limites constantes do respectivo instrumento de mandato. Parágrafo Único - As citações e 

outorgados ao procurador que detenha os poderes da cláusula “ad judicia”. Artigo 21 - No caso de obrigações a 
serem assumidas no exterior, a Companhia poderá ser representada por apenas um membro da Diretoria, ou por 

Parágrafo Único - 
Pode, ainda, a Companhia ser representada por um único procurador nas Assembleias Gerais de Acionistas ou
equivalentes de sociedades, consórcios e outras entidades das quais participe a Companhia, ou em atos
decorrentes do exercício de poderes constantes de procuração “ad judicia” ou a) perante órgãos de qualquer 

necessária ou até permitida a presença do segundo procurador; b) na assinatura de instrumentos contratuais em 
solenidades e/ou circunstâncias nas quais não seja possível a presença do segundo procurador; e c) na assinatura 
de documentos de qualquer espécie que importem em obrigação para a sociedade cujos limites de valores sejam 
estabelecidos pela Diretoria através de procuração especial, outorgados de acordo com as normas estabelecidas 
pela Diretoria Executiva. Artigo 22 - Salvo quando a essência do ato depender de forma pública, os mandatários 

outorgados, limitado o prazo de validade das procurações “ad negotia” ao dia 31 de dezembro do ano em que for 
outorgada a procuração. CAPÍTULO V - CONSELHO FISCAL - Artigo 23 - O Conselho Fiscal, órgão de 
funcionamento não permanente, será composto, quando instalado, de 3 (três) a 5 (cinco) membros efetivos e igual 
número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral. Parágrafo Primeiro - A remuneração dos membros do 

Parágrafo Segundo - Em suas ausências ou 
impedimentos, os membros do Conselho Fiscal serão substituídos pelos seus respectivos suplentes. Parágrafo 
Terceiro - Ao Conselho Fiscal compete exercer as atribuições previstas na legislação em vigor. Parágrafo Quarto 
- O Conselho Fiscal será instalado pela Assembleia Geral a pedido dos acionistas, nos termos do artigo 161, §2º
da Lei 6.404/76. CAPÍTULO VI - EXERCÍCIO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS - Artigo 24 - O exercício 
social coincidirá com o ano civil, terminando, portanto, em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados 

Assembleia Geral. Parágrafo Único - O valor dos juros pagos ou creditados, a título de juros sobre o capital 
próprio, nos termos do artigo 9º, parágrafo 7º, da Lei nº 9.249 de 26.12.1995 e da legislação e regulamentação 
pertinentes, poderá ser imputado ao valor do dividendo obrigatório, integrando tal valor o montante dos dividendos 
distribuídos pela Sociedade para todos os efeitos legais. Artigo 25 - Juntamente com as demonstrações 

Ordinária proposta de destinação do lucro líquido, conforme a seguir, sendo que do resultado do exercício serão 
deduzidos, antes de qualquer participação, os eventuais prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de 
renda: (i) 5% (cinco por cento) para a constituição da Reserva Legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital 
social; e (ii) 
respeitada a distribuição aos acionistas da Sociedade, a título de dividendo mínimo obrigatório, do montante 
correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício social, ajustado na forma da lei. 
Parágrafo Único - O Conselho de Administração da Sociedade, por proposta da Diretoria, poderá determinar o
levantamento de balanços semestrais ou em períodos menores, cabendo à Diretoria declarar dividendos ou juros 
sobre capital próprio à conta do lucro apurado nesses balanços, bem como declará-los à conta de lucros 
acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou intermediário. Artigo 26 - Os
dividendos e os juros sobre capital próprio serão pagos nas datas e locais determinados pela Diretoria, revertendo 
a favor da Sociedade os que não forem reclamados dentro de 3 (três) anos, a contar da data do início do 
pagamento. CAPÍTULO VII - LIQUIDAÇÃO E DISSOLUÇÃO - Artigo 27 - A Companhia entrará em liquidação 
nos casos previstos em Lei ou em virtude de deliberação da Assembleia Geral. Artigo 28 - Compete à Assembleia 
Geral estabelecer o modo de liquidação, eleger os liquidantes e membros do Conselho Fiscal que deverão 

CAPÍTULO VIII - ACORDO DE ACIONISTAS -
Artigo 29 - A Companhia e seus administradores observarão e darão cumprimento às disposições do Acordo de 

voto ou aprovação dos Acionistas ou de qualquer administrador, ou realizar ou deixar de realizar qualquer ato que
viole ou que seja incompatível com as disposições do Acordo de Acionistas da Companhia ou que, de qualquer 
forma, possa prejudicar os direitos dos acionistas sob tal Acordo de Acionistas da Companhia. Parágrafo Primeiro 
- Nos termos do § 8º do Artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações, o presidente da Assembleia Geral, bem como
os membros dos órgãos de administração da Companhia, não deverão computar votos proferidos em desacordo 
com as disposições do Acordo de Acionistas da Companhia, observando-se o previsto no § 9º do Artigo 118 no
caso de não comparecimento ou abstenção de voto em deliberações das Assembleias Gerais. CAPÍTULO VIII - 
JUIZO ARBITRAL - Artigo 30 - A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal 
obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem (conforme previsto no Acordo de Acionistas) toda e qualquer 
disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda, em especial, da aplicação, 

de Acionistas e neste Estatuto Social.

ULTRAFERTIL S.A. 
CNPJ Nº 02.476.026/0001-36 - NIRE 35.300.160.185 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2013

Terra dos Vales S.A.
CNPJ nº 07.697.895/0001-04 - NIRE nº 35.300.333.918

Edital de Convocação - Assembléia Geral Extraordinária
Ficam convocados os acionistas da Terra dos Vales S.A. (“CIA”) para
se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 07 de março de
2014, às 9hs, em 1º convocação, na sede social da CIA, localizada em
São Paulo/SP, na Rua Arandu, nº 281, cj. 94, Brooklin, CEP 04562-030,
para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: 1) Eleger os membros
da Diretoria; e 2) Outros assuntos de interesse da Companhia. São
Paulo, 26 de fevereiro de 2014. Diretoria. (27.28/02/2014 e 01/03/2014)

Turim Administração
e Participações S/A

CNPJ  09.211.113/0001-00 - NIRE 353.00349466
Edital de Convocação

Ficam convocados  os Acionistas a comparecer à AGE a se realizar na 
Rua Sete de Setembro, nº 792, apto. 84, sala 01, Ed. Maria José, Centro, 
CEP 18035-002, Sorocaba/SP, no dia 18/03/14, terça feira, às 10hs., para
deliberar ordem do dia: a) Eleição da Diretoria e b) Outros assuntos de in-
teresse social. Sorocaba, 26/02/14. Irma Maria Mora Doretto - Presidente

Yasuda Seguros S.A.
CNPJ 60.405.925/0001-44

ERRATA
Em nossa publicação das Demonstrações Financeiras neste Diário à 
página 152, constou a seguinte incorreção: Onde se lê: Relatório do 
Conselho de Administração; Leia-se: Relatório da Administração. E no
Parecer Atuarial: Onde se lê: Ao Conselho de Administração e Acionistas 
da Yasuda Seguros S.A.; Leia-se: À Administração e Acionistas da Yasuda
Seguros S.A.
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